
 
 

 
 ،سليم دّكاش اليسوعيّ  األب البروفسور كلمة
 مهرجان "تكريم األّم"في 

 "لجنة تكريم رواّد الشرق"بدعوة من 
 .3131 آذار 31الواقع في  ،األربعاءيوم 

  
مني عليها على قيّ وال "مجعّية رواّد الشرق"أوّد أّواًل أن أشكر جلنة تكرمي األم يف  

يف عملها، أو  يف أمًّا  و  أاألّم أكانت أمًّا يف بيتها  هذه الفكرة الرائدة بأّن يتّم تكرميم 
 أّي منصب آخر.

مات يف هذا ة املناضلة الصامدة يف بلدي. أهّنئها يف وجوه املكر  ّّنا األّم املربّيإ 
 تكون كلميت جمموعة خواطر يف األّم، وهي أّمي.وامسحوا يل بأّن اليوم العظيم. 

 ، وبقي امسها حمبوبة وسيبقى،أّمي، كان امسها حمبوبة 
لِت منذ أشهر عن هذه     البسيطة،رمحملت، رحم
 مل ترتكيين، مل ترتكينا، فبقيِت.، والواقع أّنك مل ترتكي 
 هنا وهنالك، ويف حنايا الذاكرة، يف عمق اإلدراك، فاألّم وإّن رحلت، تبقى 

 ذكراها ال ُتمحى،فخارستّيا، كالقّداس وكاألضحى، كاإلإنّـها  
 ء مستدمي،ذكراها عطاكراها باقية جسًدا وروًحا، حبًّا وأخالًقا، ذِ  

 سهًرا وتعًبا،ًما، حضوًرا وابتسامة، ضيافة واهتماًما، يم أمانًة وقِ  
 مرشدة،  كلمةمة،  يحك حلوة، كلمةً  كلمةً 

 واملصاحلة، حقيقة الناس، واالتّفاقتفضِّل احلوار  كلمةوال تراوغ،   ال حتايب
 إّّنا أّمي، إّّنا األّم اليت جتدها يف قلب كّل أّم،

 أمٍّ تضّحي من أجل هذه الدنيا، كلّ   أّمي هي كّل أمٍّ يف هذه الدنيا، هي
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وربّتهم أقوياء مناضلني من أجل بناء دت أجيااًل لم وم من دون أّن ننسى أّّنا 
 احلاضرة الزمنّية،

 من أجل حتريرها من اجلهل واألمّية اخلانقة، 
 ،اخلري واجلمالمن أجل أن تكون السياسة خدمة وعماًل من أجل 

 املشّبعة باحلنان امللتزمةنسان، من أجل بناء شخصّيته املثّقفة إلمن أجل ا
 ،واالميان

 ،أقوياء مناضلني وربّتهم، ليكونوا كباًرا، ليكونوا أعزّاءهي ولدت أجيااًل 
 السماء صوب السماء،  ملكوتيسريون على طريق 

 ألّن األّم، قبل أّي كائن آخر، هي هديّة السماء إىل األرض، 
 هي العشق بني السماء واألرض،

  ،أّمي، استميحك إذنًا بأن أقول لك
 لعة، الغياب يوّلد الشوق إىل وجهك البهّي الط

 وقد حنتته الصالة املستدمية فأصبح وجًها نورانيًّا، 
 داومة على الصالة يف هذه األرض،إالّ أّن األّم امل

 ،تستمّر بصالهتا يف السماء
 إذ أنا وحنن حباجة إليها اليوم وغًدا، اليوم وبعد غّد، 

 يا أيّتها السائحة اليوم على غيوم النور، نكّرمك ونكّرم عطفك، 
 حمبوبة، من النور اخلالد، فنامي مسرتحيةً  ألنّه جزء

 هبا االسم ألّّنا أحّبت وأعطت من دون حساب. وجيّملامسها حمبوبة 
  .ةالـممحب   زالت ماكانت دوًما و   إّّنا احملبوبة ألّّنا
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